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Sinterklaas op school
MR vergadering 19.45 uur

Tijdens het rapportgesprek in maart 2013 wordt u onder andere
geïnformeerd over de resultaten van deze toetsen.

Aaneengesloten lesdag 8.30-14.00 uur
Lunch meenemen!
Kerstdiner 18.00-19.30 uur
Kerstvakantie

OV vergadering 20.00 uur
Voorstelling AU! groep 3-4 13.00 u op
28-01
school
Sinterklaas
Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar De Vliegerdt. De
kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben natuurlijk hard gewerkt
aan hun surprise en mogen deze dan vanaf kwart over 8 één voor
één naar binnen brengen. Wij hopen de Sint en zijn Pieten even
na half 9 op het plein te mogen verwelkomen. De ouders zijn
hierbij natuurlijk van harte welkom! Alle kinderen zijn op deze dag
om12 uur uit. Ook hoeven ze geen pauzehapje en drankje mee te
nemen. Groetjes, de Sintcommissie.
Leerling Ontwikkeling Volg Systeem
Twee keer per jaar, in januari en juni, worden alle leerlingen van
onze school getoetst met de toetsen van het CITO (Centraal
Instituut Toets Ontwikkeling). Iedere school in Nederland is
verplicht om haar leerlingen met landelijk genormeerde toetsen te
volgen. De toetsen zijn bedoeld om de ontwikkeling van een kind
te volgen en daar het onderwijs op in te richten. De CITO toetsen
meten wat het kind van de leerstof van het afgelopen half jaar
onthouden heeft en kan toepassen. De behaalde scores van
CITO zijn onderverdeeld in vijf niveaus:
Niveau I
ver boven gemiddeld
Niveau II
boven gemiddeld
Niveau III
gemiddeld
Niveau IV onder gemiddeld
Niveau V
ver onder gemiddeld
Op De Vliegerdt proberen wij het beste uit uw kind te halen.
Voorop staat daarbij dat de ontwikkelingslijn van uw kind een een
stijgende lijn vertoont. Een ontwikkelingslijn ziet eruit als een
groeilijn zoals die op het consultatiebureau gebruikt wordt. De
leerkracht kan met behulp van de score van de toetsen zien welke
hulp of extra aanbod een kind of de groep nodig heeft.
In januari/februari 2013 worden de volgende toetsen afgenomen:
Groep 1-2:Taal voor kleuters, Rekenen/Wiskunde voor kleuters en
Woordenschat
Groep 3-8:Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen, Woordenschat,
Spelling en Technisch lezen

Engelse les in groep 1-2 'When the dragons came'
Kerst
Op donderdag 20-12 is het Kerstdiner: voor groep 1-6 een buffet
en groep 7-8 gaat gourmetten. Voor het buffet vragen wij de hulp
van de ouders voor het maken van een gerechtje en voor de
gourmet een bijdrage van € 5,- per kind.
Hieronder een aantal aandachtspunten:
- ma 10-12 worden de kaartjes met een gerechtje meegegeven
aan de kinderen van groep 1-6,
- do 20-12 aaneengesloten rooster: benodigdheden voor het
kerststukje (bakje met natte oase, takken en versiering) en bord,
bestek en beker meenemen,
- do 20-12 kerstdiner 18.00-19.30 uur; voor de ouders is er een
drankje en een hapje op het plein,
Om 19.30 uur komen alle kinderen naar buiten om te zingen; na
afloop kunnen de ouders mee naar binnen om het kerststukje en
de overige spullen mee te nemen.
Het team van De Vliegerdt wenst u alvast een gezellige
decembermaand! Ook willen wij alle ouders bedanken die op
kleine of grote wijze helpen bij de voorbereidingen en uitvoering
van de feestelijkheden op school!
Wijziging inloop maandag en vrijdag
De inloop, iedere week op maandag en vrijdag, wordt na de
kerstvakantie gewijzigd: tot de zomervakantie komen er twee
'koffieochtenden' voor in de plaats. U kunt dan van 8.30-9.00 uur in
de klas van uw kiind een les bijwonen. (Broertjes/zusjes jonger
dan vier jaar kunnen helaas niet aanwezig zijn tijdens deze les;
wij denken nog na over een opvangmogelijkheid.) Na afloop staat
de koffie/thee klaar. De directie en de intern begeleider zijn
aanwezig om met u van gedachten te wisselen en vragen te
beantwoorden. De eerste 'koffieochtend' is op maandag 18
februari 2013. Wij willen op deze wijze de lestijd effectief benutten
en het contact met de ouders verdiepen.
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Boeken voor kinderen met dyslexie
www.gratiskinderboek.nl is een site speciaal voor kinderen met
leesproblemen, zoals dyslexie.Op deze site staan kinderboeken die
GRATIS gedownload kunnen worden. De boeken zijn geschreven
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het leesniveau loopt van AVI-2 t/m AVI8 (oude indeling).(Bijna) alle boeken zijn voorzien van illustraties, die
gemaakt zijn door studenten van de Kunstacademie Rotterdam en bij
een aantal boeken is het nieuwe lettertype ‘Dyslexie’ toegepast, dat
speciaal is ontworpen voor kinderen met dyslexie. Kinderen reageren
bijzonder enthousiast na het lezen van de boeken. De site wordt
aanbevolen door het Steunpunt Dyslexie van het Steunpunt Passend
Onderwijs en het Expertise Centrum Nederlands. De site is een
onderdeel van de Stichting Lezen is Gezond.
Tot slot: alle boeken zijn kosteloos te downloaden, maar mocht u ons
willen steunen, dan staat op de site aangegeven hoe u dat kunt doen.
Dat stelt ons weer in staat om meer boeken uit te brengen. Voor
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via
arco@gratiskinderboek.nl
Wat een kunst!
Op maandag 28 januari 2013 gaat groep 3-4 naar de voorstelling AU!
door de dansgroep ZIRR. ZiRR is een professioneel
dansgezelschap uit Drente. De belangrijke thema's in deze
dansvoorstelling zijn lef, vertrouwen en grenzen. AU! is dankzij de
humor, het spectaculaire decor, het interactieve gedeelte en de
verscheidenheid aan dansstijlen een voorstelling die de leerlingen
zal aanspreken. Voor ze het weten, dansen ze zelf! Op de dag van de
voorstelling zijn de kinderen van groep 3-4 om 11.30 uur uit. Zij
worden dan weer uiterlijk om 13.00 uur op school verwacht; de bus
staat dan klaar om ze naar Geervliet te brengen. De voorstelling
begint om 13.30 uur. Groep 3-4 is 's middag op de normale tijd om
15.30 uur uit.
Vakantierooster Onderwijsgroep PRIMO schooljaar 2013-2014
Herfstvakantie
ma 21-10-2013 t/m vrij 25-10-2013
Kerstvakantie
ma 23-12-2013 t/m vrij 03-01-2014
Voorjaarsvakantie
ma 17-02-2014 t/m vrij 21-02-2014
Pasen
vrij 18-04-2014 t/m ma 21-04-2014
Meivakantie
ma 28-04-2014 t/m vrij 09-05-2014
Hemelvaart
do 29-05-2014 t/m vrij 30-05-2014
Pinksteren
ma 09-06-2014
Zomervakantie
ma 21-07-2014 t/m vrij 29-08-2014

Als regels worden overtreden; CJG Rijnmond
Als kinderen de sociale regels overtreden, krijgen ze meestal
te maken met allerlei vormen van straf. Deze moeten er voor
zorgen dat ze in het gareel blijven lopen. Ouders worden boos,
vriendjes lachen uit, de juf geeft strafwerk, klasgenoten sluiten
buiten of verklikken enz. enz.
Bijna elke ouder gebruikt wel eens straf als hun kind iets doet
dat niet door de beugel kan. Toch zit er meer vast aan het
gebruik van straf. Kinderen leren er weliswaar soms bepaald
gedrag door af, maar ze leren er geen nieuw gedrag door aan.
Uw kind laten ervaren wat het 'natuurlijke' gevolg is van het
overtreden van de regel, is soms voldoende. Bijvoorbeeld
wanneer uw kind tegen uw zin in geen jas aandoet en door de
regen naar school moet. Het kind ervaart zelf hoe vervelend
het is met natte kleren te lopen.
Het heeft ook effect om uw kind te wijzen op hoe u het wel wilt
hebben, of wat uw kind wel mag doen. Kinderen op de een of
andere manier belonen als ze iets goed doen kan goed
werken. Als u als ouder merkt dat u een van de kinderen erg
veel straft , is het goed om eens te kijken naar wat het kind wel
goed doet – en dat valt meestal erg mee- en daar wat meer
aandacht aan besteden.
Straf is vervelend voor een kind, maar tegelijkertijd betekent
straf toch een vorm van aandacht. Mopperen, boos worden,
streng toespreken, dingen onthouden zijn daar voorbeelden
van. Soms verkiezen kinderen dit soort negatieve aandacht
boven helemaal geen aandacht. Wat als straf bedoeld was,
heeft op deze manier toch voor een kind een 'prettig karakter'.
Een ander nadelig gevolg van straf geven is dat kinderen de
neiging kunnen krijgen de strafgever te mijden. Dat hoeft niet
zo’n ramp te zijn als de boze buurman de straf uitdeelt, maar
het kan het wel zijn als het om u als ouder gaat.
Als u toch straft, laat de straf dan iets te maken hebben met
het 'vergrijp'. Zakgeld inhouden als uw kind een ander kind
pijn doet, is wat onzinnig, maar als uw kind een
bibliotheekboek zoek maakt en u moet dat vergoeden, dan
heeft inhouden van het zakgeld wel zin. Er bestaat dan een
duidelijk verband met de gepleegde overtreding van de regel.
Als u nog vragen heeft over bovenstaande of u wilt eens praten
over de opvoeding neem dan telefonisch contact op met
Chantal Six 06-10181690 of via de mail c.six@cjgrijnmond.nl
om geheel vrijblijvend een afspraak te maken.

*LET OP voor Regio Rijnmond is de herfst- en voorjaarsvakantie
afwijkend van de richtlijn uitgegeven door het ministerie.
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